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Vážení čtenáři,
i v pomalu končícím roce 2011 pokračovaly všechny tři rozvojové organizace působící na Hranicku ve své činnosti ve prospěch regionu. Mikroregion Hranicko letos rozjel dosud největší a dlouho připravovanou investiční akci své historie, pod
jeho dohledem se víc jak 30 miliónů korun promění v nový vodovod, který zajistí oblasti Potštátska kvalitní pitnou vodu.
Rozvojové partnerství podpořilo dalších 10 projektů v Programu LEADER, dokončilo vybudování 2 nových muzeí v Býškovicích a Bělotíně a v celorepublikovém hodnocení se opět umístilo mezi nejlepšími MAS v České republice. Hranická
rozvojová agentura pokračovala v zajišťování propagace a marketingu velkého projektu Cyklostezky Bečva, své služby
poskytla téměř 40 subjektům a to jak z veřejné, tak soukromé sféry a zrealizovala další dva projekty z oblasti cestovního
ruchu. Důležitým mezníkem byla personální obměna, kdy z postu ředitele agentury odešel dlouholetý reprezentant rozvoje
regionu Ing. Jan Balek, který stál u všeho podstatného v historii mikroregionu, MAS i agentury. Za celý kolektiv zaměstnanců, starostů členských obcí i členů MAS chceme Honzovi za jeho práci, metodické vedení a úspěchy poděkovat. Poděkování
od našich třech organizací míří také ke všem spolupracovníkům, partnerům, klientům a aktivním lidem, kterým rozvoj
Hranicka není cizí. A Vám všem čtenářům Zpravodaje Region Michaela Škrobánková, ředitelka Hranické rozvojové agentury
Hranicko chceme tímto popřát klidné svátky vánoční, doufaje, že František Kopecký, manažer MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Marcela Tomášová, projektová manažerka pro Mikroregion Hranicko
nám i v dalším roce 2012 zachováte přízeň.

Program LEADER chystá předposlední Výzvu
a plánuje pokračování
Možná se to nezdá, ale dotační Program LEADER „Měníme Hranicko“,
který v letech 2008 až 2013 na Hranicko směruje téměř 50 miliónů
korun evropských dotací má před sebou už jen poslední dvě výzvy
v letech 2012 a 2013. MAS tak nejen pracuje na přípravě té nejbližší
Výzvy, která bude vyhlášena v období březen až duben příštího roku,
ale začíná také uvažovat o dalším pokračování své činnosti po skončení
aktuálního Programovacího období Evropské unie. A ta, podle
posledních informací, s metodou LEADER nadále počítá a hodlá ji
dokonce posilovat.
» pokračování na straně 2
Program LEADER podpořil novou zastávku v Opatovicích

Prázdniny na venkově poprvé na Hranicku
Zastánci rozvoje venkova a výletů či dovolené po venkovských
částech republiky mají za svými zády další podporu. V tuzemských regionech se totiž nově rozjíždí projekt s názvem Prázdniny na venkově. Právě Hranicko a Olomoucký kraj je v tomto
projektu pilotní. Cílem je vytvořit ucelenou nabídku venkovské
zážitkové turistiky v České republice především pro rodiny
s dětmi. Do projektu se mohou zapojit jak poskytovatelé ubytovacích služeb, tak venkovští podnikatelé, kteří jsou schopni
nabídnout hostům nějakou další činnost, program, místní výrobek nebo ojedinělou dovednost – řemeslníky, zemědělce, včelaře, koňáky, znalce místních tradic a historie a podobně.
» pokračování na straně 8

Podzimní festival Prázdniny na venkově
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Program LEADER chystá předposlední Výzvu a plánuje pokračování
» pokračování ze strany 1

Výzva 2012 se zaměří na cestovní ruch,
prostranství a zemědělské podniky
V prvních letech programu byly aktuální
Výzvy připravovány vždy až s ohledem na
výsledek Výzvy předchozí. Až reálnou zkušeností mohl být poznán zájem o jednotlivé
Fiche (dotační oblasti) programu, zjištěna
obsahová struktura projektových záměrů
žadatelů a jejich skutečný dopad na kvalitu
života v regionu. Výběrová komise svou
činností ověřila vhodnost
vybraných preferenčních
kritérií, které rozřazovaly
projekty podle jejich prospěšnosti pro region a jeho
obyvatele. To vše jsme pak
důkladně zanalyzovali
v rozsáhlém dokumentu Střednědobé
hodnocení Strategického plánu
LEADER „Měníme Hranicko“ v polovině
programu, který kromě úspěchů či nedostatků přinesl celou škálu doporučení pro
další vylepšení běhu programu a stanovil
také jasný plán pro následující dvě poslední
Výzvy.
A tak pokud nedojde k nějakému mimořádnému poklesu zájmu o některou z vyhlášených Fichí, můžeme už teď zájemce informovat o tom, že začátkem března ve Výzvě
č. 1/2012 a hned znovu v roce 2013 dostanou šanci zemědělští podnikatelé v rámci
Fiche č.1 Rozvoj zemědělských podniků.
Nově je zde zařazena možnost nákupu
mobilních strojů a MAS se bude během zimy
rozhodovat, zda jí využije nebo nadále
umožní poskytnutí dotace pouze na budování a rekonstrukce zemědělských staveb,
provozů a technologií. Naposledy se na jaře
budou moci ucházet obce či neziskové
organizace v rámci Fiche č.5 o finanční
podporu pro revitalizace veřejných prostranství, kde mohou nyní bez obav zařadit
kromě mobiliáře také různé herní a umělecké prvky. Svou derniéru bude mít rovněž
Fiche č.8 umožňující neziskovkám, podnikatelům a nově i obcím budování naučných,
turistických či koňských stezek a nově též
rozhleden. S pomocí dotace tak např.
mohou na Hranicku vzniknout další kilometry hipostezek. Po roční přestávce, za to
hned dvakrát za sebou, v roce 2012
i 2013, dostanou příležitost záměry v oblasti
cestovního ruchu v rámci Fiche č.7 Podnikání
v cestovním ruchu. Také zde došlo ke značnému uvolnění pravidel, u žadatelů padlo
omezení maximálně dvouleté historie podnikání v cestovním ruchu a projekty zaměřené
na výstavbu a rekonstrukci penzionů,

sportovišť, hipostanic a půjčoven sportovního vybavení mohou nově realizovat i obce
či neziskové organizace. Pro úplnost
dodejme, že v roce 2013 bude ještě jednou
naposledy vyhlášena nejžádanější Fiche č.6
Spolkový život a sport.
Odpočívka hipostezky na Potštátsku

Plán Výzev včetně předpokládaného rozdělení alokací
pro roky 2012 a 2013

Fiche
č.1 Rozvoj zemědělských podniků
č.5 Veřejná prostranství
č.6 Spolkový život a sport
č.7 Podnikání v cestovním ruchu
č.8 Pěší trasy a hipostezky
Celkem

Zastávka v Horním Újezdě

Nová drůbežárna A. Ondrouška

Centrum obce Paršovice

Socha Lázeňské lady v Teplicích

Výsadba zeleně v centru Všechovic
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2012
40%
20%
30%
10%
100%

2013
25%
50%
25%
100%

Příjemci hlásí další dokončené projekty
V plném běhu je ovšem taktéž realizace
projektů z již vyhlášených Výzev. Zatímco
letošních 10 doporučených projektů v říjnu
definitivně k realizaci schválil Státní zemědělský intervenční fond, čímž se nám celkový
počet podpořených projektů celého Programu vyšplhal na úctyhodných 53, hlavní
aktivita teď probíhá u příjemců z Výzvy
č.1/2010. V minulém čísle Zpravodaje jsme
si představili tři z nich, dokončení prací od té
doby nahlásilo dalších 9 příjemců.
Nejvíce se činily obce v oblasti veřejných
prostranství a tak si ozeleněného centra
mohou už nyní užívat ve Všechovicích, kde
dotace pomohla s výsadbou stromů, zeleně
a s umístěním mobiliáře, čímž byla dokončena poslední etapa velké rekonstrukce
centra obce. Ve dvou obcích už obyvatelům
slouží nové autobusové zastávky. Zatímco
v Opatovicích vyměnili starou dřevěnou za
zcela novou zděnou, v Horním Újezdě jí
opatřili novou střechu, na kterou umístili
dokonce fotovoltaický panel, který bude
přes baterii večer napájet osvětlení zastávky. V Teplicích nad Bečvou vznikl vedle
mateřské školky sympatický parčík s chodníčky, lavičkami a také krásnou tesanou
sochou Lázeňské lady místního řezbáře Jana
Vinckera. V Paršovicích se pak revitalizace
dočkalo hned několik zelených ploch podél
hlavní silnice, místo starých jehličnanů se
sem vrátily listnaté stromy, které přece jen
tradičně patří na veřejná prostranství našich
vesnic více.
V oblasti cestovního ruchu se mohou pochlubit úspěšným dílem hned 2 příjemci. Završením dlouhých let příprav je první koňská
stezka na Hranicku, o jejíž vznik se postarala
Hranická rozvojová agentura. Značená
hipostezka se skládá ze dvou okruhů měřících dohromady 31 km, propojuje tři koňské

farmy, nabízí oddych u odpočívek a úvazišť
Jako jedni z mála jsme již nyní pro tuto
a především nabízí požitek z putování pesoblast předložili Evropské unii podrobnou
trou přírodou okolí Středolesí, Partutovic,
představu ukotvenou do dokumentu
Boňkova a především Potštátu a jeho místNárodní strategický plán LEADER 2014+
ních částí. To v areálu lázní se firma SK
a zdá se, že naše plány mají odezvu jak
Hranice s.r.o. pustila do zvelebení minigolfu
v Bruselu, tak u jednotlivých národních
a sousedících tenisových kurtů. Dotace
ministerstev. Metoda LEADER se totiž za
pomohla především s rozsáhlou rekonkrátkou dobu své existence ukázala pro
strukcí provozní budovy, kde tak tenistům Sklad brambor ZD Partutovice
rozvoj venkova jako velmi efektivní směr
slouží zcela nové šatny a sprchy, proměnilo
a v budoucnosti by měla být dále posilována.
se taky sociální zázemí pro návštěvníky
Především tím, že vstoupí i do dalších oblastí
minigolfu.
rozvoje a dotačních operačních programů.
Oba podpořené zemědělské subjekty už
Za několik let by tak MAS mohly zodpovědně
před zimou taktéž hlásí hotovo, na farmě
a erudovaně rozhodovat také o určitém
Aloise Ondrouška v Horním Újezdě je již
objemu dotačních prostředků mířících do
v plném provozu nová hala pro výkrm drůbevzdělávání, lidských zdrojů či životního
že, která byla opatřena všemi potřebnými
prostředí, svůj prostor by také měly dostat
Areál minigolfu SK Hranice
technologiemi od osvětlení přes krmení až
při rozdělování prostředků Regionálních
po vytápění. Zemědělské družstvo Partutovice zase vylep- operačních programů, které jsou nyní výhradně ve správě
šilo jednu ze svých budov tak, aby se z ní stal zimní sklad krajů. Důležitým krokem ovšem bude do konce roku 2013
brambor. Bylo třeba ji vybavit vytápěním, vzduchotechnikou odstranit z mapy ČR bílá místa, na kterých se dosud metoda
a pořádně ji celou zaizolovat.
LEADER neujala, a nefungují tam zdejší místní akční skupiJak je tedy patrné, Program LEADER „Měníme Hranicko“ ny.
nadále intenzivně pomáhá v rozvoji našeho regionu hned Další zajímavou novinkou je plán Ministerstva zemědělství,
v několika klíčových oblastech a nejinak tomu bude aby nejlépe fungující MAS, mezi něž Rozvojové partnerství
i v dalších měsících a letech.
patří, automaticky získaly finanční podporu i pro další
sedmileté období, samozřejmě po předložení a schválení
Budoucnost je nadějná
jasného a podrobného plánu, kam chtějí tuto podporu
v
regionu nasměrovat. Naše MAS tak rozhodně připraví na
S blížícím se koncem současného programovacího období
období
2014 až 2020 nový Strategický plán LEADER pro náš
Evropské unie 2007 až 2013 se také v těchto měsících
region
a
vyzývá tímto všechny zájemce, aby do jeho podoby
rozběhla příprava na další sedmileté období. Českou repubpromluvili.
Půjde opět o nemalý balík peněz, který napoliku, vrcholné orgány unie i jednotlivé stavovské organizace
čekají dlouhé série jednání, připomínkování, navrhování může dalšímu rozvoji Hranicka a právě široká spolupráce
a revidování plánů, jak dále bude zemědělská a dotační a shoda napříč sektory samosprávy, podnikatelů, zeměpolitika pokračovat. MASky se samozřejmě zajímají přede- dělců a neziskových organizací zajistí co nejvýraznější
vším o budoucnost metody LEADER a právě v této oblasti pozitivní dopad na život na tom našem pěkném moravském
jsme díky aktivnímu přístupu Národní sítě MAS ČR v čele. venkově.

MAS spolupořádala úspěšný Farmářský trh
S velmi kladnými ohlasy se setkala trojakce, na jejíž
organizaci se v sobotu 8. října podílela také MAS Rozvojové
partnerství Regionu Hranicko.
Na travnaté ploše u zámku v Hranicích od rána proběhl
v pořadí již druhý Farmářský trh regionu Hranicko, který
tentokrát nabídl kupujícím sortiment od více než 40 prodejců při samozřejmém důrazu na kvalitní a domácí výrobky
z regionu a nejbližšího okolí. Oproti prvnímu trhu na
náměstí se tentokrát stánky na prostranství u zámku rozestavily více "neuspořádaně", což spolu s okolními budovami
zámku, hradeb a zámeckého hotelu dodalo trhu tu správnou atmosféru téměř středověkých jarmarků. Lidé tak
v houfech pendlovali tam a zase zpátky a objevovali
postupně jednotlivé prodejce, tu se zastavili s přáteli
k poklábosení nebo se zahřáli výbornou teplou medovinou.
Moc chutnalo také teplé občerstvení v podobě guláše či
klobásek, ne nadarmo právě tento prodejce nakonec vyhrál
anketu O nejpovedenější stánek trhu, ve které své názory
vyjádřilo během dne více jak 100 lidí.
Centrem dění se staly dva velkokapacitní stany, které na
akci poskytla naše MAS. V jednom si mohli lidé posedět
a poslechnout produkci dvou hranických kapel, v tom
druhém pak vstoupili do minisvěta Dne pro ovoce, propa-

www.regionhranicko.cz

gační akce projektu Moravské a slezské ovocné stezky,
o které informujeme v jiném článku.

Většina návštěvníků ocenila nové místo konání na prostranství u zámku v Hranicích

Odpoledne se pak dění přesunulo do sousední dvorany, kde
kapela Klapeto rozehřívala návštěvníky před dalším bohatým programem. Už IX. ročník Soutěže o nejlepší koláč,
salát a slivovici si za své téma zvolil rovněž ovoce a tak
porota tentokrát měla nelehký úkol srovnat chuťovou škálu
dobrot pevných i tekutých z různých ovocných druhů. Vše
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se ovšem zvládlo na výbornou a ceny byly uděleny těm
nejlepším. V bohatém programu ještě stihl v mluveném
vstupu manažer MAS František Kopecký říci pár slov
o aktuálních aktivitách MAS, svou novou knihu také pokřtila

teplická spisovatelka Jaroslava Černá. Během autogramiády se po celém balíku knih jen zaprášilo.
Další Farmářský trh se chystá v dubnu 2012 a MAS Hranicko
u jeho organizace jistě nebude chybět.

Členové MAS se představují

SERIÁL
Obec Skalička sbírá letos jedno ocenění za druhým
Představení dalšího člena MAS Rozvojové partnerství
Regionu Hranicko se v našem pravidelném seriálu soustředí
na významná ocenění, kterých obec Skalička v letošním
roce dosáhla.

tel. Jedná se například o obnovené tradice hodů či kácení
máje, v létě zde proběhlo
mezinárodní setkání včelařů
nebo závod dračích lodí.
Příkladná je také péče
o místní památky, jako
je zvonice či zámek a úzká
spolupráce obce s majiteli
dřevěného větrného mlýna,
ústavem sociální péče Domov
Větrný mlýn Skalička či se
zemědělci, za což byli ostatně
v této soutěži oceněni již
Chlouba obce – Červekův větrný mlýn
minulý rok.
Do 17. ročníku soutěže se letos přihlásilo z Olomouckého
kraje celkem třicet obcí, které měly při osobní návštěvě
hodnotitelské komise devadesát minut na představení toho,
čím se chtějí v soutěži pochlubit. Slavnostní vyhlášení pak
proběhlo právě ve vítězné obci a to v pátek 29.7. za účasti
mnoha významných hostů včetně zástupců naší MAS, kteří
Starostka obce Petra Kočnarová přebírá ocenění za Vesnici roku Ol. kraje
zde dostali prostor i pro prezentaci naší činnosti. Hlavní
První radostí bylo pro obyvatele, zastupitele a paní odměnou byl stotisícový finanční dar a především postup do
starostku oznámení o vítězství obce v soutěži Vesnice celorepublikového finále, kde se Skalička rovněž neztratila a
roku Olomouckého kraje za rok 2011. Skalička tak vybojovala bronzovou příčku v rámci celé České
rozšířila řadu dalších 3 obcí regionu Hranicko, a to Ústí, Rous- republiky, což je jistě významným úspěchem.
kého a Stříteže nad Ludinou, které získaly tuto cenu v mi- Aby toho nebylo málo, o několik týdnů později se skaličtí
nulých letech.
dozvěděli také o vítězství jejich aleje v anketě Strom
Devítičlenná hodnotitelská komise se rozhodla udělit první roku 2011, v níž veřejnost vybírá nejsympatičtější dřevinu
místo a takzvanou Zlatou stuhu skaličským za všestranný či porost republiky. Pro alej v konkurenci 67 navržených
a účelný přístup k rozvoji obce, za propojení a spolupráci kandidátů hlasovalo celkem 12.645 lidí. Odměnou pro
spolkového života, za péči o zeleň a životní prostředí, ale vítěze ankety je odborné arboristické ošetření. Alej se
také například za vytváření podmínek pro výstavbu nových nachází v zahradách zámku a tvoří ji 22 líp a 10 dubů o stáří
rodinných domů. „Je to hodně o spolupráci občanů, kteří od sta do 400 let.
když se v obci něco připravuje, tak jsou všichni zapálení. Obec Skalička je skrz svou starostku Petru Kočnarovou
Chtěli jsme ukázat to nejlepší, co v nás je a dá se říct, že se aktivním členem MAS Rozvojové partnerství Regionu
nám to podařilo. Chtěla bych ještě jednou touto formou Hranicko od roku 2008. Petra Kočnarová je členem Výboru
poděkovat hlavně občanům ze Skaličky, protože je to jejich partnerství a Výběrové komise MAS. Proto jménem všech
zásluha a ocenění,“ uvedla po zveřejnění výsledků starostka našich členů ještě jednou obyvatelům, zastupitelstvu i paní
vítězné obce Petra Kočnarová. Porotu jistě zaujal bohatý starostce gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
kulturní život v obci, ve které žije v současnosti 558 obyva-

Rozvojové partnerství opět uspělo v celorepublikovém Hodnocení MAS
V říjnu letošního roku byly ze strany Ministerstva zemědělství
zveřejněny výsledky každoročního procesu celorepublikového Hodnocení místních akčních skupin, které realizují
Program LEADER. Hodnocení probíhalo formou vyplnění
obsáhlého dotazníku a následné obhajoby před hodnotící
komisí v Praze.

MAS Rozvojové partnerství může s potěšením konstatovat, že
získalo celkem 165 bodů z max. 200 možných
a stejně jako v loňském roce se umístilo opět v nejlépe hodnocené kategorii A s nejvyšší úrovní stanovených finančních
bonusů. Naše MAS tak obhájila čestné místo mezi nejlepšími
MAS České republiky, které jsou ministerstvem charakterizo4

Prezentace MAS na MZe v Praze

vány jako „nejlépe
fungující MAS – příklady
dobré praxe, vysoce
transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území“. Z celkových
112 hodnocených MAS
napříč celou republikou
do této kategorie spadá
celkem 48 místních
akčních skupin.

Celé hodnocení bylo rozděleno do 7 okruhů, v nichž jsme plný
či téměř plný počet bodů získali v oblastech jako Strategické
dokumenty MAS, Administrace výzev a výběr projektů,
Monitoring a evaluace, Propagace, naopak trochu jsme
ztráceli v oblasti Integrace a rozvoj MAS. Za dobrý výsledek je
potřeba poděkovat celé členské základně, předsedovi MAS,
aktivním členům jednotlivých orgánů, spolupracujícím subjektům Hranické rozvojové agentuře a Mikroregionu Hranicko
a taktéž zaměstnancům MAS. Právě plodná spolupráce
a dobrovolná aktivita vede k výše uvedeným pozitivním
výsledkům.

Moravské a slezské ovocné stezky
– nejen ovocnářství, ale i turistické cíle a zajímavosti
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali, že Rozvojové partnerství Regionu Hranicko začíná s realizací projektu Moravské a slezské ovocné stezky. Čas pokročil a rádi
bychom Vás seznámili s dosavadními výstupy projektu,
které se již podařilo zrealizovat.
Od srpna do října probíhalo mapování historicky, krajinářsky
či jinak významných stromů, alejí a sadů, starých krajových
odrůd, ale i novinek v podobě nových vysázených odrůd
a s a d ů . D o d a t a b á ze , k t e ro u n a l e z n e t e n a
www.ovocne-stezky.cz se nám podařilo zanést také
další zajímavosti – zpracovatele ovoce – moštárny, sušírny
a palírny v regionu, zajímavé recepty z ovoce, tradiční
výrobce pecáků, aktivní zahrádkářské svazy a včelaře. Není
to uzavřená kapitola a budeme rádi za každý nový zajímavý
tip, se kterým do databáze můžete přispět.
Pro zahrádkáře, zpracovatele a všechny zájemce o ovocnářství jsme uspořádali jednodenní exkurzi do centra v Hostětíně, který je znám svým ekologickým přístupem k životu.
Viděli jsme zde starou sušírnu ovoce, která se nachází přímo
v sadu, topí se zde dřevem a je jednou z posledních dochovaných sušíren svého druhu v regionu. Prošli jsme sadem
starých odrůd a poslechli si odborný výklad zaměřený
ovocnářství, staré odrůdy, škůdce a nemoci. Mnohé účastníky exkurze také zajímala kořenová čistírna odpadních
vod, která v Hostětíně funguje. Dále na nás čekala moštárna, která funguje částečně jako bio-moštárna a která
zpracovává ovoce z širokého okolí. Vyrábí zde nejen čisté
jablkové mošty, ale i s různými příchutěmi. Samozřejmě
nechyběla ani ochutnávka. Zavítali jsme také do ovocné
školky v Bojkovicích, kde se zabývají pěstováním ovocných
stromků starých odrůd. Celé centrum v Hostětíně je řešeno
jako pasivní dům. Teplo, které dům pasivně získá ze slunce,
od svých obyvatel a z elektrických spotřebičů, pohodlně
udrží po většinu roku příjemnou vnitřní teplotu. Dům se pak
už většinou obejde bez běžného (aktivního) systému vytápění.
Celý projekt se propagoval i na několika akcích, z nichž
největší byl Farmářský trh v Hranicích.
Prezentovali jsme
zde svou dosavadní
práci, ale sbírali
i další nápady a tipy
na mapování, měli
jsme zde odborníka
z Českého zahrádk á ř s k é h o s va z u
v Přerově, který

Tato strymka letos urodila 33 pytlů jablek

poskytoval příchozím poradenství v oblasti ovocnářství,
škůdců a chorob. Mimo to jsme se prezentovali také na
včelařské výstavě ve včelařském muzeu v Hranicích,
zahrádkářské výstavě v Ústí, podzimní výstavě ve Všechovicích, výstava ovoce a jiřin v Hustopečích nad Bečvou,
Lučické jablíčko v Lučicích.
A co nás ještě čeká? Zajímavosti, které se nám podařilo
zmapovat, se dostanou i do informačního systému REGTIMregionální turistický informační manažer, jinak řečeno GPS
průvodce v mobilu. V mapovém podkladu budou zobrazeny
vybrané body zájmu – ovocnářské zajímavosti, ale i turistické atraktivity, kulturní památky – prostě vše, co zviditelní
jak konkrétní obce, tak celý region. Proto bychom Vás tímto
chtěli požádat o spolupráci – prosíme o zaslání turistických
zajímavostí, které jsou ve Vaší obci nebo blízkosti, s krátkým
a výstižným popisem, případně fotografií a jestli je to možné, i GPS souřadnicemi nebo alespoň zaznačení v mapě.
Například se může jednat o kapličku, boží muka, památné
stromy a další. Tyto údaje můžete posílat na e-mail:
tomasova@hranickarozvojova.cz.
Na jaře příštího roku dále uspořádáme exkurzi u nás na
Hranicku po zajímavostech z ovocnářství a zpracování
ovoce. O této připravované akci budete v předstihu informováni.
Všech 7 partnerů projektu společně vydá publikaci, kde se
dozvíte zajímavosti opět na téma ovocnářství z různých
oblastí Moravy a Slezska.

Exkurze ovocnářů v Hostětíně

www.regionhranicko.cz
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Obce na Potštátsku se dočkají nového vodovodu
Kvalitní pitnou vodu z kohoutku si obyvatelé Potštátu,
Středolesí, Uhřínova a Boškova budou moci natočit už příští
rok. Právě v těchto dnech začala výstavba vodovodu, který
bude zásobovat nejen Potštát, ale i Boškov a dvě místní
části Hranic. Celkové náklady na stavbu, která by měla trvat
zhruba osm měsíců, se vyšplhají na více než 33 milionů
korun.
V současnosti bere Potštát pitnou vodu z přírodní hráze
Harta, která však není kvalitní kvůli vysokému obsahu
manganu a hořčíku.
Situace v Uhřínově je mnohem horší, protože tam veřejný
vodovod zcela chybí. Obyvatelé proto berou vodu z vlastních studní a i zde je voda nekvalitní.
Problémy se zásobováním pitnou vodou obyvatelům Potštátska pomůže vyřešit potrubí, které obce napojí na skupinový vodovod v Hranicích. Příprava projektu sahá až do
roku 2005, kdy se začala připravovat technická dokumentace včetně stavebního povolení.
Jelikož se problém týká většího území, celou akci tak

zastřešuje Mikroregion Hranicko. Dotace na nákladný
projekt poskytlo hned několik
subjektů. Ministerstvo zemědělství České republiky na
stavbu přispěje téměř 15
milion korun, Olomoucký kraj
poskytne 4,6 milionů korun
a VaK Přerov dalších 9 milionů
korun, města Hranice
a Potštát na projekt vynaloží
po zhruba 2,5 milionech
Stavební práce už jsou v plném proudu
korun.
Dodavatelem stavby je firma Přemysl Veselý stavební
a inženýrská činnost s.r.o. Díky příznivému podzimnímu
počasí jsou stavební práce v plném proudu. Věříme, že nás
v průběhu stavby nepotkají žádné neřešitelné problémy a že
v červnu příštího roku si budou moci občané napustit
dobrou kvalitní vodu z kohoutku.

Den s regionem Hranicko už popáté
První říjnovou sobotu se ve Valšovicích sešli všichni,
kteří mají rádi pétanque a dobrou zábavu. Pátý
ročník akce nazvané Den s regionem Hranicko 2011
zaručoval obojí. Do pétanqueového turnaje tříčlenných
družstev se přihlásilo celkem 18 týmů, z toho jeden zahraniční z polského města Kolonowskie.
Pohár z rukou předsedy Mikroregionu Hranicko Mgr. Miroslava Wildnera nakonec převzalo družstvo ze Stříteže n/L.,
na druhém místě skončili polští přátelé a na třetím místě
družstvo z Hustopeč n/B. Po skončení turnaje vystoupili děti
ze ZŠ ve Všechovicích s tanečním vystoupením a po zbytek
odpoledne všem přítomným hrála k poslechu i tanci
hudební skupina Nejistota z Hustopečí n/B.
Během dne měli účastníci možnost ve stánku organizátorů
ochutnat či zakoupit regionální produkty - med a svíčky ze

Včelí farmy ze
Skal ičky, s ýr y
z Farmy Zdeňka
v Porubě, pletené
košíky od paní
Aleny Kolaříkové
ze V š e c h ov i c ,
výborný jablečný
Petanqueový turnaj o pohár předsedy MR Hranicko
mošt od pana
Kozáka z Lučic a neodolatelné pecáky ze zbrašovské
pekárny Gastpro pana Mrkvy.
Tuto akci společně připravil Mikroregion Hranicko, Hranická
rozvojová agentura a MAS Rozvojové partnerství Regionu
Hranicko. Již nyní se na vás těšíme při dalším ročníku v roce
2012!

Další společné projekty Mikroregionu Hranicko
budou z oblasti životního prostředí
V letošním roce podával Mikroregion Hranicko další 2
společné projekty – žádosti o dotaci z Operačního programu
životního prostředí, kdy jeden z nich již prošel hodnocením
a byl úspěšně schválen.
Výsadba liniové zeleně v obcích mikroregionu Hranicko je
prvním ze společných
projektů, do kterého se
zapojily obce Bělotín,
Horní Újezd, Opatovice,
Skalička, Ústí, Střítež
n.L. Zabývá se návrhem
výsadeb a obnovou
krajinných prvků zeleně, zejména liniové
výsadby podél komunikací, polních cest
Rozkvetlá alej v Hustopečích n.B.

a vodních toků. Je zaměřen převážně na výsadbu ovocných
druhů dřevin, které byly podél cest vysazovány v minulosti
a podílí se na spoluvytváření rázu kulturní krajiny.
Další společný projekt se zabývá kompostováním biologicky
rozložitelné odpadu ze zahrádek a domácností. Projekt
spočívá v pořízení kompostérů a jejich umístění do jednotlivých domácností, tj. tam, kde občané projevili zájem
o tento způsob kompostování. Cílem projektu je, aby se
snížil podíl biologicky rozložitelného odpadu v komunálním
odpadu případně ve velkoobjemových kontejnerech. Do
této aktivity je zapojeno 10 obcí – Hustopeče n. B., Klokočí,
Polom, Potštát, Radíkov, Skalička, Střítež n.L., Ústí, Všechovice, Zámrsky. Celkem se pořídí 675 kompostérů různých
objemů a s jeho realizací se začne v 1. čtvrtletí roku 2012.
Výsledky hodnocení projektu „Výsadba liniové zeleně“
budou známy do konce roku 2011.
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České a polské školy dál pokračují v plodné spolupráci
V duchu poznávání tradic a přírody
z hranického regionu i oblasti Doliny
se nesl celý uplynulý rok na třech
Malej Panwi, odkud pocházejí
základních školách z regionu Hrapolské školy. Všechny školy do
nicko a čtyřech školách z obce
encyklopedie přispěly svými preKolonowskie v Polsku. Všechny
zentacemi a nyní se z ní stane
zapojené školy již od září 2010
u č e b n í p o m ů c k a p r o š ko l y
spolupracují na projektu S přírodou
a bude se nadále rozrůstat o další
a tradicemi společně a realizují
informace.
aktivity zaměřené na poznávání
Po představení Encyklopedie přípřírody, tradic a zvyků ze svých
rody proběhlo ocenění vítězů fotoregionů.
grafické soutěže aktivity „Ptáci
Zatím poslední setkání se uskutečv našem okolí“, jejímž garantem
nilo v říjnu 2011 v hranickém regibyla základní škola ze Staniszcze
onu a spojilo hned několik aktivit
Male. V průběhu roku 2011 děti ze
dohromady. Pojícím prvkem dvou
škol malovaly obrázky nebo pořizospolečných dnů byla příroda.
valy fotky ptáků. K vyhlášení
V pátek 7. října se všechny zapojené
výsledků výtvarné soutěže došlo již
školy sjely do Stříteže nad Ludinou,
v květnu na Dnu ekologie v Polsku.
kde byl uspořádán Orientační
Projekt vyvrcholí 9. a 10. prosince
závod. Na trase ve střítežských
v Kolonowskie v Polsku, kde prokopcích byly pro děti přichystány
běhne poslední společné setkání
disciplíny, které musely splnit v co Orientační závod Střítež nad Ludinou: Tým ZŠ Hustopeče nad Bečvou škol. Tématem setkání budou
nejkratším čase. Orientační závod
Vánoce a zvyky v Polsku a u nás.
je pro české školy známou disciplíCílem projektu S přírodou
nou. Polské školy však tento typ
a tradicemi společně je navázání
závodu neznají, byl pro ně zcela
spolupráce mezi českými a polskými
novou zkušeností. I tak se však
školami, předávání zkušeností,
trasa i úkoly setkaly s kladnou
metodických postupů a poznání
odezvou a polské školy se vyjádřily,
tradic i způsobu života. Všechny
že podobný druh závodu by chtěly
tyto cíle byly v průběhu projektu
uspořádat v budoucnu i na vlastní
naplněny. U příležitostí všech
půdě.
setkání měly vždy děti i zástupci
V sobotu 8. října byl přichystán
škol prostor vzájemně se poznat,
odlišný program, děti se vydaly
porovnat své tradice i zvyklosti, či
poznávat hranický region i jeho
z odbornějšího hlediska srovnat
okolí. Po prohlídce větrného mlýna Náhled hlavní stany Multimediální encyklopedie přírody
školský systém u nás i v Polsku.
v Partutovicích a krátké zastávce u moderních větřáků na Ačkoliv jsou oba partnerské regiony dosti podobné, získaly
Veselí byla uspořádána prezentace Multimediální encyklo- zapojené strany nové poznatky a nápady, které budou moci
pedie přírody v rodném domě Johanna Gregora Mendela ve využít při nejrůznějších příležitostech v budoucnosti.
Vražném. Dvojjazyčná encyklopedie byla vytvořena na Spolupráci český a polských škol podpořil Operační program
základní škole v Bělotíně a obsahuje velké množství infor- přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013, v rámci
mací o rostlinstvu, živočišstvu a přírodních zajímavostech kterého je celý projekt realizován.

Společná fotografie všech škol zapojených do projektu 8. 10. 2011
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Prázdniny na venkově poprvé na Hranicku

» pokračování ze strany 1

Pro získání vstupních informací proběhne terénní sběr dat, na webu Kudy z nudy i na jarních a podzimních festivalech
kdy zástupci projektu osobně navštíví každý subjekt, vyplní Prázdniny na venkově, které se uskuteční v příštích třech
dotazník a pořídí fotodokumentaletech. Další propagace subjektů,
ci. Tento první krok je bezplatný
které se k projektu připojí, bude
a k ničemu provozovatele nezaprobíhat v rámci veletrhů
vazuje.
a výstav plánovaných ve většině
krajských měst České republiky.
Podnikatelé, kteří se zapojí do
A abychom venkov představili
Prázdnin na venkově, získají
jako místo přitažlivé pro aktivní
fotodokumentaci svých služeb
trávení volného času, spolupras texty a jejich překlady do angcujeme s agenturou Czechličtiny, němčiny, francouzštiny
Tourism, sdružením Turistika na
a holandštiny, dostupné poradenkoni, Pracovní společností
ské služby v oblasti marketingu
nástavkových včelařů, Sdružea interpretace místního dědictví
ním lidových řemeslníků
a především možnost propagace
a výrobců a se Společností mlana připravovaném novém moderdých agrárníků České republiky.
ním webu Prázdniny na venkově, Podzimní festival Prázdniny na venkově

Příležitost pro podnikatele! Nakupte stroje a technologii s pomocí dotace!
V našem regionu máme za sebou několik úspěšných realizací projektů z Operačního programu Podnikání a inovace.
Jedním ze spokojených žadatelů a realizátorů je firma
JEDNOÚČELOVÉ STROJE s.r.o. z Hrabůvky, které se podařilo čerpat z programu ROZVOJ a pořídit si nový hrotový
soustruh, který nutně potřebovala k rozšíření své výroby.
Dnes už můžeme říct, že projekt byl dotažen do úspěšného
závěru a je již proplacen. Z téhož programu také čerpá firma
METALPLAST Lipník nad Bečvou, a.s.. Díky dotaci si firma
pořídí pořídit kvalitní lisovací linku pro zkvalitnění a zefektivnění své výroby, zde je projekt stále ještě ve fázi realizace.
Dále podnikatelé na Hranicku čerpají z programu EKOENERGIE. Konkrétně se jedná se společnost Synergies
Logistiques BV Hranice a.s., která zateplila svou administrativní budovu a pořídila nové vytápění na peletky. A další
firmou je PB SCOM s.r.o., která taktéž zatepluje, bude
pořizovat nové topení a solární systémy pro ohřev teplé
užitkové vody.
Celkový objem investic těchto úspěšných projektů je téměř
26,5 mil. Kč. Ty mohou být příkladem a lákadlem pro další
podnikatele, kteří mají svůj záměr na rozvoj firmy a rádi by
využili dotačních prostředků k uskutečnění svých podnika-

telských plánů.
Pomoci jim v tom může nejen Hranická rozvojová agentura,
ale především agentura CzechInvest, která v oznámila, že
do konce letošního roku budou vyhlášeny dva programy
z Operačního programu Podnikání a inovace a to Program
Rozvoj a ICT v podnicích. Program Rozvoj je určen pro
ty, kteří hodlají investovat do nákupu strojů a zařízení.
Naopak Program ICT v podnicích nabízí možnost investovat
do zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků, dodavatelskoodběratelských vztahů nebo do rozvoje a zdokonalování
technické infrastruktury a programového vybavení. Žadatelé mohou získat až 60% dotaci, pokud se jedná o malý
podnik, střední podnik pak 50%. Příjem registračních
žádostí Programu Rozvoj byl již vyhlášen od 15. ledna do
konce února 2012. Příjem žádostí do Programu ICT
v podnicích zatím není zveřejněn, ale předpokladem pro
vyhlášení je také začátek roku 2012.
V případě, že byste rádi konzultovali své záměry, můžete
nás kontaktovat na telefonním čísle 581 626 202 nebo
e-mailu agentura@hranickarozvojova.cz.

Dotace na míru
Agentura působí jako servisní organizace Mikroregionu Hranicko a poskytuje služby v oblasti
přípravy žádostí, realizace projektů financovaných z tuzemských a evropských dotačních programů. Nabízíme zkušenosti z přípravy, řízení a hodnocení projektů, koordinace rozvoje cestovního
ruchu, realizace propagačních kampaní, vytváření místních partnerství, zapojování veřejnosti do
přípravy projektů.

Naše služby zahrnují například:
• bezplatné konzultace a vstupní poradenství
• kompletní zpracování žádostí o dotace
• dotační management
• realizace zadávání veřejných zakázek
• monitoring dotačních zdrojů

Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice • Telefon: 581 626 202 • Fax: 581 626 202 • E-mail: agentura@hranickarozvojova.cz

www.hranickarozvojova.cz
Vydalo MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice
Tel.: 581 601 716, email: ropa@regionhranicko.cz
www.regionhranicko.cz
Grafická úprava: TopArt Hranice

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

8

